"אם אין אני לי – מי לי? וכשאני לעצמי – מה אני? ואם לא עכשיו – אימתי?" (אבות ,א' – י"ד)
בתיכון חדש מאמינים בחינוך
לאחריות אישית – מעורבות חברתית – יוזמה ועשיה פעילה.
אנו בתיכון החדש ,מאמינים בליווי והכוונת התלמידים לאחריות ומצוינות אישית כדרך חיים תוך
מימוש ומיצוי מיטבי של נקודות החוזק של כל אחד ואחת יחד עם היותם חלק מתחשב ,מוביל
ומשפיע בחברה בה הם חיים .הלמידה בביה"ס היא רב תחומית ומבוססת על רכישת וחיזוק
מיומנויות רלבנטיות למאה ה  21ומתבצעת בשיתוף פעולה עם גורמי אקדמיה וחברות מובילות
במשק .הקשר האישי ושיתוף הפעולה בין כלל חברי ביה"ס :התלמידים ,ההורים והצוות מהווה
בסיס איתן המאפשר לתיכון החדש להיות :מקום לגדול בו – .תרתי משמע.
אופי הלמידה בתיכון חדש
 כיתת חינוך על פי המודל הדיאלוגי – קבוצת שייכות יציבה וקיום שיח בקבוצות קטנות.
 צוות מורים ועובדים מקצועי ומסור ,לומד ,מתעדכן ומתפתח.
 מגוון מקצועות לימוד מורחבים המאפשר שילוב תחומי דעת ועניין.
 פדגוגיה בשירות הקהילה – תרבות של שילוב בין למידה ומעורבות חברתית בקהילה וביטוי
הייחודיות ומקצועית והאישית של התלמיד בראיה חברתית על בסיס קבוע וכדרך חיים.
 מענה לפרט באופן מקצועי המותאם לכל רמות הלמידה במטרה להוביל להצלחה ולמימוש
עצמי הן לתלמידים מצטיינים והן לתלמידים הזקוקים לסיוע בלימודים.
 מרכז מהו"ת – מרכז התעצמות ותובנה להקניית אסטרטגיות למידה ולהוראה מתקנת.
 סביבת למידה מתקדמת :בכל כיתות הלימוד אמצעים טכנולוגיים מתאימים ורלבנטיים
ללמידה במאה ה .21
 אקדמיה בתיכון – בביה"ס מתקיימת למידה בשיתוף האקדמיה באופן המקנה נק' זכות
בהשכלה גבוהה לתואר ראשון.
 שיתופי פעולה וחילופי תלמידים עם מדינות באירופה :רומניה ,הולנד ,צ'כיה ורומניה.
 מנהיגות נוער ומעורבות משמעותית של התלמידים בהשפעה על רווחתם וצמיחתם בתיכון.

מסלולי הלימוד
כל מסלולי הלימוד הינם לתעודת בגרות מלאה בהרכבים שונים:
כיתות עיוניות לבגרות – כל התלמידים נדרשים ללמוד שני מקצועות בחירה בהיקף  5יח"ל.
כיתת מב"ר – בגרות עיונית לתלמידים הלומדים מקצוע מורחב אחד בהיקף  5יח"ל.
כיתות אתגר – מסלול למידה לבגרות לתלמידים הזקוקים ללמידה בקבוצה קטנה וסיוע.

תכניות מצוינות:
 כיתת מצוינות  -תכנית לימודים המיועדת לתלמידים מצטיינים בלימודים הנותנת דגש על
מצוינות לימודית ומנהיגות חברתית ונהנית מתכנית העשרה ייחודית.
 דיפלומטיה ויחסים בינלאומיים – תכנית ייחודית לקבוצה של  20תלמידים המתקיימת
בשיתוף משרד החוץ ,הסוכנות היהודית ומוסדות אקדמיים .תלמידי התכנית נחשפים
למגוון נושאים בתחומי הדיפלומטיה ,ההסברה הישראלית ,קשרי החוץ ,מדעי המדינה
ויחסים בינלאומיים וכן לנושאים בתחומי כלכלה ומנהל עסקים .הלימודים כוללים סיורים
מקצועיים וחווייתיים בשגרירויות ,סדנאות דיבייט ,הרצאות אורח ולמידת עמיתים עם
בתי ספר מחו"ל .תלמידי התכנית יוצאים מטעם ביה"ס לחו"ל ומייצגים בכבוד את מדינת
ישראל במדינות אירופה :הולנד ,רומניה ,צ'כיה ,הונגריה ,שוויץ ומדינות נוספות ומארחים
ביקורי גומלין מידי שנה.
 מועדון עמ"ט  -עתודה מדעית טכנולוגית – תכנית המיועדת לתלמידים המצטיינים
בתחומי מדעים ,מתמטיקה וטכנולוגיה כחלק מתכנית הצטיינות לאומית שמוביל משרד
החינוך ,במסגרתה נחשפים ומתפתחים בתחומים מדעיים באקדמיה ובתעשיה.
מגמות ייחודיות  -על אזוריות:
 מדעי המחשב ,הנדסת תוכנה וסייבר – לימודים ברמה גבוהה בשיתוף תכנית "גבהים"
ויחידה  ,8200בוגרי התכנית משובצים ביחידות הצבאיות המובילות בתחום זה וכבר
במהלך חופשות הקיץ במהלך התיכון מתקבלים לעבודה בחברות הייטק מובילות.
 רפואה ומערכות בריאות – במסלול לימודים זה על התלמידים ללמוד  5יח"ל ברפואה ו 5
יח"ל במקצוע מדעי נוסף (פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה) ,בנוסף לומדים התמחות בהיקף 5
יח"ל בתחום מערכות בריאות.
 משפטים וקרימינולוגיה/פסיכולוגיה – תכנית ייחודית ברמה ארצית בתחום מדעי החברה
בהיקף  5יח"ל המשלבת לימודי משפטים קרימינולוגיה או פסיכולוגיה.
מגמות נוספות ומקצועות בחירה 10 - 5 :יחידות לימוד
 מדעים :פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה – הלימודים ברמת  5יח"ל.
 חינוך גופני בהתמחות מדריכי כושר במרחב הפתוח  -מסלול לימודים ייחודי .הלימודים
במגמה כוללים לימודי עיוניים בתחומי אנטומיה  ,פיזיולוגיה ופסיכולוגיה בהקשר לספורט
והתמחות מעשית באימון כושר במרחב הפתוח .בסיום הלימודים התלמידים יהיו זכאים
לתעודת "מדריך כושר במרחב הפתוח –  "Outdoor Fitnessמוכרת על ידי מכון וינגייט.

 מוזיקה :במגמת המוזיקה בה מלמדים מורים ומוזיקאים מן השורה הראשונה בארץ
לומדים סגנונות מוזיקה מגוונים הכוללים מוזיקה קלאסית ,רוק ,פופ וג'אז .ניתן ללמוד
מוזיקה בהיקף  10 – 5יח"ל .בביה"ס קיימת תכנית ייחודית ברמה הארצית בשיתוף בי"ס
הגבוה למוזיקה "רימון" אשר בוגריה זכאים לפטור משנת לימודים ראשונה ב"רימון".







מגמת המוזיקה מקיימת שיתופי פעולה וחילופי משלחות עם ביה"ס בלייפציג גרמניה
כמסורת.
תקשורת ,קולנוע וחברה – תכנית הלימודים ( 8יח"ל) כוללת לימודים עיוניים ,העוסקים
בז'אנרים טלוויזיוניים ובצפייה ביקורתית בטלוויזיה וכן לימודים מעשיים של עריכה
וצילום .תלמידי המגמה יוצאים לסיורים מקצועיים ולהתנסות מעשית בצילום ומפיקים
סרטים מעולמם האישי והחברתי.
מדעי הסביבה  -גיאוגרפיה – מקצוע רב תחומי ,המשלב בין מדעי הטבע למדעי הסביבה.
תלמידי המגמה רוכשים כלים לניתוח תופעות חברתיות ,כלכליות וסביבתיות .הלימודים
במגמה כוללים סיורים ברחבי הארץ ומפגש עם קבוצות ותהליכים חברתיים שונים.
ניהול תיירותי – התמחות במלונאות – ביה"ס שותף לתכנית של  7בתי"ס בארץ המובילה
התמחות במגמת מלונאות במסגרתה לומדים התלמידים על ניהול בתחום המלונאות,
לומדים קורס מורחב באנגלית מקצועית ומשתלמים בסדנאות והתמחות מעשית.
שפות זרות – לימודי ערבית וצרפתית בהיקף  5יח"ל.

תיכון חדש הרצליה – להצטיין ולהרגיש מצוין!
חפשו אותנו ב

תיכון חדש הרצליה

